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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι 
συνέργειες ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο+, το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας, την Ευρωπαϊκή Λειτουργία 
Σταθεροποίησης Επενδύσεων, το 
InvestEU και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Στις 14 Μαρτίου και στις 30 
Μαΐου 2018 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
στο ψήφισμά του σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-
2027, τόνισε τη σημασία των οριζόντιων 
αρχών που θα πρέπει να διέπουν το ΠΔΠ 
2021-2027 και όλες τις συναφείς 
πολιτικές της Ένωσης. Το Κοινοβούλιο 
επαναβεβαίωσε, στο πλαίσιο αυτό, τη 
θέση του ότι η ΕΕ πρέπει να τηρήσει τη 
δέσμευσή της να είναι πρωταγωνιστής 
στην υλοποίηση των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (ΣΒΑ) 
και θεώρησε λυπηρή την έλλειψη σαφούς 
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και ορατής δέσμευσης σε αυτές τις 
προτάσεις. Κατά συνέπεια, το 
Κοινοβούλιο ζήτησε, για το επόμενο 
ΠΔΠ, να ενσωματωθούν οι ΣΒΑ σε όλες 
τις πολιτικές και πρωτοβουλίες της 
Ένωσης. Ακόμη, τόνισε ότι η εξάλειψη 
των διακρίσεων είναι απαραίτητη 
προκειμένου να τηρήσει η Ένωση τις 
υποχρεώσεις της για μια Ευρώπη χωρίς 
αποκλεισμούς και, κατά συνέπεια, ζήτησε 
να αναληφθούν για το επόμενο ΠΔΠ 
δεσμεύσεις για την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου και της ισότητας 
των φύλων σε όλες τις πολιτικές και 
πρωτοβουλίες της Ένωσης. Στο ψήφισμά 
του, τόνισε ότι, μετά τη συμφωνία του 
Παρισιού, οι οριζόντιες δαπάνες που 
σχετίζονται με το κλίμα θα πρέπει να 
αυξηθούν σημαντικά σε σύγκριση με το 
τρέχον ΠΔΠ και να ανέλθουν στο 30 % το 
συντομότερο δυνατό και, το αργότερο, το 
2027.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1γ) Στο ψήφισμά του της 30ής Μαΐου 
2018 σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και 
τους ιδίους πόρους, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο θεώρησε λυπηρό το ότι η 
από 2 Μαΐου 2018 πρόταση της 
Επιτροπής σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 οδηγεί 
απευθείας σε μείωση του επιπέδου της 
πολιτικής της συνοχής κατά 10 % και 
εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του σε 
οποιαδήποτε δραστική μείωση ικανή να 
ζημιώσει τη φύση και τους στόχους 
αυτής της πολιτικής. Σε αυτό το πλαίσιο, 
εξέφρασε αμφιβολίες ως προς την 
προτεινόμενη μείωση κατά 6% του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, παρά 
το διευρυμένο πεδίο εφαρμογής του και 
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την ενσωμάτωση της Πρωτοβουλίας για 
την Απασχόληση των Νέων.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1δ) Πρέπει η χρηματοδότηση του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του 
Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 
τους Απόρους, του Προγράμματος για 
την απασχόληση και την κοινωνική 
καινοτομία και του Προγράμματος 
Δράσης της Ένωσης στον τομέα της 
υγείας μετά το 2020 για την ΕΕ των 27 να 
διατηρηθεί τουλάχιστον στο επίπεδο του 
προϋπολογισμού 2014-2020 σε σταθερές 
τιμές. Εξ ίσου απαραίτητο είναι να 
διπλασιαστούν τα κονδύλια της 
Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των 
Νέων και να εφαρμοστούν πλήρως οι 
Εγγυήσεις για τη νεολαία της ΕΕ, με 
παράλληλη διασφάλιση της ταχείας και 
απλοποιημένης χρήσης των κεφαλαίων 
και της μόνιμης και σταθερής 
χρηματοδότησης κατά την επόμενη 
περίοδο προγραμματισμού.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Στις 20 Ιουνίου 2017, το Συμβούλιο 
ενέκρινε την απάντηση της Ένωσης στο 
«Θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη για το 2030» — ένα 
βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον. Το Συμβούλιο 
υπογράμμισε τη σημασία που έχει η 
επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης στις τρεις 
διαστάσεις (οικονομική, κοινωνική και 
περιβαλλοντική), με ισορροπημένο και 

(4) Στις 20 Ιουνίου 2017, το Συμβούλιο 
ενέκρινε την απάντηση της Ένωσης στο 
«Θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη για το 2030» — ένα 
βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον. Το Συμβούλιο 
υπογράμμισε τη σημασία που έχει η 
επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης στις τρεις 
διαστάσεις (οικονομική, κοινωνική και 
περιβαλλοντική), με ισορροπημένο και 
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ολοκληρωμένο τρόπο. Είναι ζωτικής 
σημασίας να ενσωματωθεί η βιώσιμη 
ανάπτυξη σε όλους τους εσωτερικούς και 
εξωτερικούς τομείς της ενωσιακής 
πολιτικής και να αναπτύξει η Ένωση 
φιλόδοξες πολιτικές για την αντιμετώπιση 
των παγκόσμιων προκλήσεων. Το 
Συμβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του 
για την ανακοίνωση της Επιτροπής με 
θέμα «Επόμενα βήματα για ένα βιώσιμο 
ευρωπαϊκό μέλλον», της 22ας Νοεμβρίου 
2016, ως ένα πρώτο βήμα για την 
ενσωμάτωση των στόχων της βιώσιμης 
ανάπτυξης και για την εφαρμογή της 
βιώσιμης ανάπτυξης ως βασικής 
κατευθυντήριας αρχής σε όλες τις 
πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
των χρηματοδοτικών της μέσων.

ολοκληρωμένο τρόπο. Είναι ζωτικής 
σημασίας να ενσωματωθεί η βιώσιμη 
ανάπτυξη σε όλους τους εσωτερικούς και 
εξωτερικούς τομείς της ενωσιακής 
πολιτικής και να αναπτύξει η Ένωση 
φιλόδοξες πολιτικές για την αντιμετώπιση 
των παγκόσμιων προκλήσεων. Το 
Συμβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του 
για την ανακοίνωση της Επιτροπής με 
θέμα «Επόμενα βήματα για ένα βιώσιμο 
ευρωπαϊκό μέλλον», της 22ας Νοεμβρίου 
2016, ως ένα πρώτο βήμα για την 
ενσωμάτωση των στόχων της βιώσιμης 
ανάπτυξης και για την εφαρμογή της 
βιώσιμης ανάπτυξης ως βασικής 
κατευθυντήριας αρχής σε όλες τις 
πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
των χρηματοδοτικών της μέσων. Το ΕΚΤ+ 
αναμένεται να συμβάλει στην υλοποίηση 
των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης 
αξιοποιούμενο για τη μείωση της 
φτώχειας και την εξάλειψη των πιο 
ακραίων μορφών φτώχειας, για τη 
διασφάλιση ποιοτικής εκπαίδευσης χωρίς 
αποκλεισμούς, για την προαγωγή της 
ισότητας των φύλων, την προώθηση 
σταθερής, χωρίς αποκλεισμούς και 
βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, την 
επίτευξη πλήρους και παραγωγικής 
απασχόλησης και αξιοπρεπούς εργασίας 
για όλους και για τη μείωση των 
ανισοτήτων.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να έχει στόχο 
την προώθηση της απασχόλησης μέσω 
ενεργών παρεμβάσεων που δίνουν τη 
δυνατότητα (επαν)ένταξης στην αγορά 
εργασίας, ιδίως για τους νέους, τους 
μακροχρόνια ανέργους και τα οικονομικά 
μη ενεργά άτομα, καθώς και μέσω της 
προαγωγής της αυτοαπασχόλησης και της 

(13) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να έχει στόχο 
την προώθηση της απασχόλησης μέσω 
ενεργών παρεμβάσεων που δίνουν τη 
δυνατότητα (επαν)ένταξης στην αγορά 
εργασίας, ιδίως για τους νέους, τους 
μακροχρόνια ανέργους, τα οικονομικά μη 
ενεργά άτομα, και τις μη προνομιούχες 
ομάδες, καθώς και μέσω της προαγωγής
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κοινωνικής οικονομίας. Το ΕΚΤ+ θα 
πρέπει να αποσκοπεί στη βελτίωση της 
λειτουργίας των αγορών εργασίας με τη 
στήριξη του εκσυγχρονισμού των 
θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας, 
όπως είναι οι δημόσιες υπηρεσίες
απασχόλησης, ώστε να βελτιώσουν την 
ικανότητά τους να προβλέπουν 
ενισχυμένες στοχευμένες συμβουλές και 
καθοδήγηση κατά την αναζήτηση εργασίας 
και τη μετάβαση στην απασχόληση και να 
ενισχυθεί η κινητικότητα των 
εργαζομένων. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
προωθήσει τη συμμετοχή των γυναικών 
στην αγορά εργασίας μέσω μέτρων που 
αποσκοπούν να εξασφαλιστεί, μεταξύ 
άλλων, η βελτίωση της ισορροπίας της 
επαγγελματικής και της οικογενειακής 
ζωής και η πρόσβαση σε υπηρεσίες 
παιδικής μέριμνας. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει 
επίσης να έχει ως στόχο να παρέχει ένα 
υγιές και κατάλληλα προσαρμοσμένο 
εργασιακό περιβάλλον για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων για την υγεία 
που σχετίζονται με μεταβαλλόμενες 
μορφές εργασίας και για την προσαρμογή 
στις ανάγκες του γηράσκοντος εργατικού 
δυναμικού.

της απασχόλησης, της αυτοαπασχόλησης 
και της κοινωνικής οικονομίας. Το ΕΚΤ+ 
θα πρέπει να αποσκοπεί στη βελτίωση της 
λειτουργίας των αγορών εργασίας με τη 
στήριξη του εκσυγχρονισμού των 
θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας, 
όπως είναι οι δημόσιες υπηρεσίες 
απασχόλησης, ώστε να βελτιώσουν την 
ικανότητά τους να προβλέπουν 
ενισχυμένες στοχευμένες συμβουλές και 
καθοδήγηση κατά την αναζήτηση εργασίας 
και τη μετάβαση στην απασχόληση και να 
ενισχυθεί η κινητικότητα των 
εργαζομένων. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
προωθήσει τη συμμετοχή των γυναικών 
στην αγορά εργασίας μέσω μέτρων που 
αποσκοπούν να εξασφαλιστεί, μεταξύ 
άλλων, η βελτίωση της ισορροπίας της 
επαγγελματικής και της οικογενειακής 
ζωής και η πρόσβαση σε υπηρεσίες 
παιδικής μέριμνας. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει 
επίσης να έχει ως στόχο να παρέχει ένα 
υγιές και κατάλληλα προσαρμοσμένο 
εργασιακό περιβάλλον για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων για την υγεία 
που σχετίζονται με μεταβαλλόμενες 
μορφές εργασίας και για την προσαρμογή 
στις ανάγκες του γηράσκοντος εργατικού 
δυναμικού.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Στο πλαίσιο της διαχείρισης του 
προϋπολογισμού και της αξιολόγησης των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, η 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
στον προϋπολογισμό  είναι ένα σημαντικό 
εργαλείο της πολιτικής των ίσων 
ευκαιριών προκειμένου να γίνουν διαφανή 
τα χάσματα μεταξύ των φύλων σε ό,τι 
αφορά τη συμμετοχή στο ΕΚΤ+.
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να παρέχει 
στήριξη για τη βελτίωση της ποιότητας, 
της αποτελεσματικότητας και της 
συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης 
και κατάρτισης με την αγορά εργασίας 
προκειμένου να διευκολυνθεί η απόκτηση 
βασικών ικανοτήτων, ιδίως όσον αφορά τις 
ψηφιακές δεξιότητες που χρειάζονται όλα 
τα άτομα για την προσωπική ολοκλήρωση 
και ανάπτυξη, για την απασχόληση, την 
κοινωνική ένταξη και την ενεργό 
συμμετοχή στα κοινά. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει 
να βοηθήσει στην πρόοδο στον τομέα της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης και στη 
μετάβαση στην εργασία, να στηρίξει τη διά 
βίου μάθηση και την απασχολησιμότητα 
και να συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα 
και την κοινωνική και οικονομική 
καινοτομία, στηρίζοντας κλιμακούμενες 
και βιώσιμες πρωτοβουλίες στους εν λόγω 
τομείς. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί, 
για παράδειγμα, μέσω της μάθησης με 
βάση την εργασία και μέσω της μαθητείας, 
της διά βίου καθοδήγησης, της πρόβλεψης 
των αναγκών σε δεξιότητες σε συνεργασία 
με τη βιομηχανία, της επικαιροποίησης του 
εκπαιδευτικού υλικού, της πρόβλεψης και
της παρακολούθησης των αποφοίτων, της 
κατάρτισης των εκπαιδευτών, της 
επικύρωσης των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων και της αναγνώρισης των 
επαγγελματικών προσόντων.

(14) Ως κύριο μέσο για την προώθηση 
της κοινωνικής, οικονομικής και 
εδαφικής συνοχής στην ΕΕ, το ΕΚΤ+ θα 
πρέπει να παρέχει στήριξη για τη βελτίωση 
της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας 
και της συνάφειας των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά 
εργασίας προκειμένου να διευκολυνθεί η 
απόκτηση βασικών ικανοτήτων, ιδίως όσον 
αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες που 
χρειάζονται όλα τα άτομα για την 
προσωπική ολοκλήρωση και ανάπτυξη, για 
την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη 
και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά. Το 
ΕΚΤ+ θα πρέπει να βοηθήσει στην πρόοδο 
στον τομέα της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης και στη μετάβαση στην 
εργασία, να στηρίξει τη διά βίου μάθηση 
και την απασχολησιμότητα και να 
συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα και την 
κοινωνική και οικονομική καινοτομία, 
στηρίζοντας κλιμακούμενες και βιώσιμες 
πρωτοβουλίες στους εν λόγω τομείς. Αυτό 
θα μπορούσε να επιτευχθεί, για 
παράδειγμα, μέσω της μάθησης με βάση 
την εργασία και μέσω της μαθητείας, της 
διά βίου καθοδήγησης, της πρόβλεψης των 
αναγκών σε δεξιότητες σε συνεργασία με 
τη βιομηχανία, της επικαιροποίησης του 
εκπαιδευτικού υλικού, της πρόβλεψης και 
της παρακολούθησης των αποφοίτων, της 
κατάρτισης των εκπαιδευτών, της 
επικύρωσης των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων και της αναγνώρισης των 
επαγγελματικών προσόντων.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να στηρίξει τις 
προσπάθειες των κρατών μελών για την 
αντιμετώπιση της φτώχειας με στόχο να 
σπάσει ο κύκλος των μειονεκτούντων 
μεταξύ των γενεών και να προωθηθεί η 
κοινωνική ένταξη εξασφαλίζοντας ίσες 
ευκαιρίες για όλους και εξαλείφοντας τις 
διακρίσεις και τις ανισότητες στον τομέα 
της υγείας. Αυτό συνεπάγεται 
κινητοποίηση μιας σειράς πολιτικών με 
στόχο τα πλέον μειονεκτούντα άτομα 
ανεξαρτήτως ηλικίας, 
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 
Ρομά, καθώς και των φτωχών 
εργαζομένων. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
προωθεί την ενεργό ένταξη των ατόμων 
που είναι μακριά από την αγορά εργασίας 
με σκοπό την εξασφάλιση της 
κοινωνικοοικονομικής τους ένταξης. Το 
ΕΚΤ+ θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται 
για την ενίσχυση της έγκαιρης και ισότιμης 
πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, 
όπως η υγειονομική περίθαλψη και η 
μακροχρόνια φροντίδα, ιδίως σε υπηρεσίες
φροντίδας σε επίπεδο τοπικής κοινότητας 
και οικογένειας. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
συμβάλει στον εκσυγχρονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας, με 
στόχο ιδίως την προώθηση της 
προσβασιμότητάς τους.

(18) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να στηρίξει τις 
προσπάθειες των κρατών μελών για την 
αντιμετώπιση της φτώχειας με στόχο να 
σπάσει ο κύκλος των μειονεκτούντων 
μεταξύ των γενεών και να προωθηθεί η 
κοινωνική ένταξη εξασφαλίζοντας ίσες 
ευκαιρίες για όλους και εξαλείφοντας τις 
διακρίσεις και τις ανισότητες στον τομέα 
της υγείας. Αυτό συνεπάγεται 
κινητοποίηση μιας σειράς πολιτικών, 
προσαρμοσμένων στα διαφορετικά 
επίπεδα ανάπτυξης μεταξύ και εντός των 
περιφερειών της ΕΕ, με στόχο τα πλέον 
μειονεκτούντα άτομα ανεξαρτήτως 
ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων των 
παιδιών, των περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων, όπως οι Ρομά, καθώς και των 
φτωχών εργαζομένων. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει 
να προωθεί την ενεργό ένταξη των ατόμων 
που είναι μακριά από την αγορά εργασίας 
με σκοπό την εξασφάλιση της 
κοινωνικοοικονομικής τους ένταξης. Το 
ΕΚΤ+ θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται 
για την ενίσχυση της έγκαιρης και ισότιμης 
πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, 
όπως η υγειονομική περίθαλψη και η 
μακροχρόνια φροντίδα, ιδίως σε υπηρεσίες 
φροντίδας σε επίπεδο τοπικής κοινότητας 
και οικογένειας. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
συμβάλει στον εκσυγχρονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας, με 
στόχο ιδίως την προώθηση της 
προσβασιμότητάς τους.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να συμβάλει 
στη μείωση της φτώχειας μέσω της 
στήριξης εθνικών συστημάτων με στόχο 
την ανακούφιση της στέρησης τροφής και 

(19) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να συμβάλει 
στη μείωση της φτώχειας μέσω της 
στήριξης εθνικών συστημάτων με στόχο 
την ανακούφιση της στέρησης τροφής και 
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της υλικής στέρησης και την προώθηση 
της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που 
αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο φτώχειας ή 
του κοινωνικού αποκλεισμού και των 
απόρων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 
επίπεδο Ένωσης τουλάχιστον το 4 % των 
πόρων του σκέλους του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο 
επιμερισμένης διαχείρισης στηρίζει τους 
απόρους, τα κράτη μέλη πρέπει να 
διαθέτουν τουλάχιστον το 2 % των 
εθνικών τους πόρων από το σκέλος του 
ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης για την αντιμετώπιση των 
ακραίων μορφών φτώχειας με τον 
μεγαλύτερο αντίκτυπο κοινωνικού 
αποκλεισμού, όπως η έλλειψη στέγης, η 
παιδική φτώχεια και η στέρηση τροφής. 
Λόγω της φύσης των πράξεων και του 
τύπου των τελικών αποδεκτών, είναι 
απαραίτητο να εφαρμόζονται απλούστεροι 
κανόνες για τη στήριξη που στοχεύει στην 
αντιμετώπιση της υλικής στέρησης των 
απόρων.

της υλικής στέρησης και την προώθηση 
της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που 
αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο φτώχειας ή 
του κοινωνικού αποκλεισμού και των 
απόρων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 
επίπεδο Ένωσης τουλάχιστον το 4 % των 
πόρων του σκέλους του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο 
επιμερισμένης διαχείρισης στηρίζει τους 
απόρους, τα κράτη μέλη πρέπει να 
διαθέτουν τουλάχιστον το 2 % των 
εθνικών τους πόρων από το σκέλος του 
ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης για την αντιμετώπιση των 
ακραίων μορφών φτώχειας με τον 
μεγαλύτερο αντίκτυπο κοινωνικού 
αποκλεισμού, όπως η έλλειψη στέγης, η 
παιδική φτώχεια και η στέρηση τροφής, 
και ταυτόχρονα να διατηρούν το ελάχιστο 
επίπεδο βασικής κοινωνικής ασφάλειας 
εντός των εθνικών συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης. Λόγω της φύσης 
των πράξεων και του τύπου των τελικών 
αποδεκτών, είναι απαραίτητο να 
εφαρμόζονται απλούστεροι κανόνες για τη 
στήριξη που στοχεύει στην αντιμετώπιση 
της υλικής στέρησης των απόρων.

Αιτιολόγηση

Η διάθεση πόρων από το ΕΚΤ+ για τους απόρους δεν πρέπει να αντικαταστήσει τις 
προσπάθειες των κρατών μελών να διατηρήσουν ένα αποδεκτό επίπεδο βασικής κοινωνικής 
ασφάλειας για τους πολίτες τους εντός των εθνικών τους συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) Λόγω του υψηλού επιπέδου 
παιδικής φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού στην ΕΕ (26,4% το 2017), 
και με βάση τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων που ορίζει ότι 
τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε προστασία 
από τη φτώχεια και ότι τα παιδιά από μη 
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προνομιούχο περιβάλλον έχουν δικαίωμα 
σε ειδικά μέτρα για την ενίσχυση της 
ισότητας των ευκαιριών, τα κράτη μέλη 
πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον το 5,6% 
των πόρων του ΕΚΤ+–που 
αντιπροσωπεύει 5,9 δισ. ευρώ– στο 
πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης 
στο ευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης για τα 
παιδιά με στόχο την εξάλειψη της 
παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού. Η έγκαιρη επένδυση στα 
παιδιά επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα 
υπέρ τους και υπέρ της κοινωνίας στο 
σύνολό της. Η παροχή στήριξης στα 
παιδιά ώστε να αναπτύξουν δεξιότητες 
και ικανότητες τους επιτρέπει να 
αξιοποιήσουν το δυναμικό τους στο 
έπακρο, να καταστούν ενεργά μέλη της 
κοινωνίας και να αυξήσουν τις ευκαιρίες 
τους στην αγορά εργασίας ως νέοι 
άνθρωποι.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Υπό το πρίσμα των σταθερά 
υψηλών επιπέδων ανεργίας των νέων και 
της αεργίας σε ορισμένα κράτη μέλη και 
περιφέρειες, που πλήττουν ιδίως τους 
νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης, είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη 
να συνεχίσουν να επενδύουν επαρκείς 
πόρους από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο 
πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης σε 
δράσεις για την προώθηση της 
απασχόλησης των νέων, μεταξύ άλλων 
μέσω της υλοποίησης των εγγυήσεων για 
τη νεολαία. Με βάση τις δράσεις που 
υποστηρίζονται από την πρωτοβουλία για 
την απασχόληση των νέων κατά την 
περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 και 
στοχεύουν σε μεμονωμένα άτομα, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να προωθούν 
περαιτέρω τις διαδρομές απασχόλησης, 

(23) Υπό το πρίσμα των σταθερά 
υψηλών επιπέδων ανεργίας των νέων και 
της αεργίας σε ορισμένα κράτη μέλη και 
περιφέρειες, που πλήττουν ιδίως τους 
νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης, είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη 
να συνεχίσουν να επενδύουν επαρκείς 
πόρους από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο 
πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης σε 
δράσεις για την προώθηση της 
απασχόλησης των νέων, μεταξύ άλλων 
μέσω της υλοποίησης των εγγυήσεων για 
τη νεολαία. Με βάση τις δράσεις που 
υποστηρίζονται από την πρωτοβουλία για 
την απασχόληση των νέων κατά την 
περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 και 
στοχεύουν σε μεμονωμένα άτομα, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να προωθούν 
περαιτέρω τις διαδρομές απασχόλησης, 
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εκπαίδευσης και επανένταξης και τα μέτρα 
ευαισθητοποίησης για τους νέους, δίνοντας 
προτεραιότητα, όπου κρίνεται σκόπιμο, σε 
μακροχρόνια ανέργους, οικονομικά μη 
ενεργούς και μειονεκτούντες νέους, μεταξύ 
άλλων μέσω των κοινωνικομορφωτικών 
δραστηριοτήτων για τους νέους. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει επίσης να επενδύουν σε 
μέτρα που αποσκοπούν στη διευκόλυνση 
της μετάβασης από το σχολείο στην 
εργασία καθώς και στη μεταρρύθμιση και 
την προσαρμογή των υπηρεσιών 
απασχόλησης με στόχο την παροχή 
εξατομικευμένης στήριξης στους νέους. Τα 
οικεία κράτη μέλη θα πρέπει, επομένως, να 
διαθέτουν τουλάχιστον το 10 % των 
εθνικών τους πόρων από το σκέλος του 
ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης για τη στήριξη της 
απασχολησιμότητας των νέων.

εκπαίδευσης και επανένταξης και τα μέτρα 
ευαισθητοποίησης για τους νέους, δίνοντας 
προτεραιότητα, όπου κρίνεται σκόπιμο, σε 
μακροχρόνια ανέργους, οικονομικά μη 
ενεργούς και μειονεκτούντες νέους, μεταξύ 
άλλων μέσω των κοινωνικομορφωτικών 
δραστηριοτήτων για τους νέους και 
διευθετήσεων βασισμένων στην ενεργό 
συμμετοχή και τον εθελοντισμό. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει επίσης να επενδύουν σε 
μέτρα που αποσκοπούν στη διευκόλυνση 
της μετάβασης από το σχολείο στην
εργασία καθώς και στη μεταρρύθμιση και 
την προσαρμογή των υπηρεσιών 
απασχόλησης με στόχο την παροχή 
εξατομικευμένης στήριξης στους νέους. Τα 
οικεία κράτη μέλη θα πρέπει, επομένως, να 
διαθέτουν τουλάχιστον το 17,6 % των 
εθνικών τους πόρων από το σκέλος του
ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης για τη στήριξη της 
απασχολησιμότητας των νέων, ποσοστό 
που να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον έναν 
διπλασιασμό των ποσών που χορηγούνται 
υπέρ της Πρωτοβουλίας για την 
Απασχόληση των Νέων σε σύγκριση με το 
τρέχον ΠΔΠ και τον τρέχοντα 
προγραμματισμό του 2014-20201α.

_______________

1α 9 290 εκατ. EUR σε τιμές 2018 (και 
10 479,7 εκατ. EUR σε τρέχουσες τιμές).

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Σύμφωνα με το άρθρο 349 της 
ΣΛΕΕ και το άρθρο 2 του πρωτοκόλλου 
αριθ. 6 της πράξης προσχώρησης του 
1994, οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες 
και οι βόρειες αραιοκατοικημένες 
περιφέρειες δικαιούνται ειδικά μέτρα στο 
πλαίσιο κοινών πολιτικών και 
προγραμμάτων της ΕΕ. Λόγω των μόνιμων 

(25) Σύμφωνα με τα άρθρα 349 και 174
της ΣΛΕΕ και το άρθρο 2 του 
πρωτοκόλλου αριθ. 6 της πράξης 
προσχώρησης του 1994, οι εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες, τα νησιά και οι 
βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες 
δικαιούνται ειδικά μέτρα στο πλαίσιο 
κοινών πολιτικών και προγραμμάτων της 
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περιορισμών που αντιμετωπίζουν οι 
περιοχές αυτές απαιτείται ειδική στήριξη.

ΕΕ. Λόγω των μόνιμων περιορισμών που 
αντιμετωπίζουν οι περιοχές αυτές 
απαιτείται ειδική στήριξη.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα 
πρέπει να εξασφαλίζουν ότι το ΕΚΤ+ 
συμβάλλει στην προώθηση της ισότητας 
μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα με 
το άρθρο 8 της ΣΛΕΕ, στην προώθηση της 
ίσης μεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών 
μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους 
τους τομείς, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη 
συμμετοχή στην αγορά εργασίας, τους 
όρους και τις συνθήκες απασχόλησης και 
την εξέλιξη της σταδιοδρομίας. Θα πρέπει 
επίσης να διασφαλίζουν ότι το ΕΚΤ+ 
προωθεί την ισότητα των ευκαιριών για 
όλους, χωρίς διακρίσεις, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 της ΣΛΕΕ και 
προωθεί την ένταξη στην κοινωνία των 
ατόμων με αναπηρία, σε ισότιμη βάση με 
τα άλλα άτομα και συμβάλλει στην 
εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων 
Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 
Αναπηρία. Οι αρχές αυτές πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις διαστάσεις 
και σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας, 
παρακολούθησης, υλοποίησης και 
αξιολόγησης των προγραμμάτων, εγκαίρως 
και με συνεκτικό τρόπο, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα ότι αναλαμβάνονται 
συγκεκριμένες δράσεις για την προαγωγή 
της ισότητας των φύλων και των ίσων 
ευκαιριών. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
προωθήσει επίσης τη μετάβαση από τις 
υπηρεσίες της κατ’ οίκον/ιδρυματικής 
φροντίδας στη φροντίδα σε επίπεδο 
οικογένειας και τοπικής κοινότητας, ιδίως 
για εκείνους που αντιμετωπίζουν 
πολλαπλές διακρίσεις. Το ΕΚΤ+ δεν θα 
πρέπει να στηρίζει καμία δράση που 

(28) Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα 
πρέπει να εξασφαλίζουν ότι το ΕΚΤ+ 
συμβάλλει στην προώθηση της ισότητας 
μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα με 
το άρθρο 8 της ΣΛΕΕ, στην προώθηση της 
ίσης μεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών 
μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους 
τους τομείς, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη 
συμμετοχή στην αγορά εργασίας, τους 
όρους και τις συνθήκες απασχόλησης και 
την εξέλιξη της σταδιοδρομίας. Η πτυχή 
του φύλου θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη σε όλες τις διαστάσεις και στα 
στάδια του σχεδιασμού και της 
υλοποίησης των προγραμμάτων. Τα 
κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει 
επίσης να διασφαλίζουν ότι το ΕΚΤ+ 
προωθεί την ισότητα των ευκαιριών για 
όλους, χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου, 
φυλής, κοινωνικής ή εθνοτικής 
καταγωγής, θρησκεύματος ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, 
γενετήσιου προσανατολισμού, 
χαρακτηριστικών φύλου ή ταυτότητας 
φύλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 της ΣΛΕΕ και προωθεί την 
ένταξη στην κοινωνία των ατόμων με 
αναπηρία, σε ισότιμη βάση με τα άλλα 
άτομα και συμβάλλει στην εφαρμογή της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Οι 
αρχές αυτές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
σε όλες τις διαστάσεις και σε όλα τα 
στάδια της προετοιμασίας, 
παρακολούθησης, υλοποίησης και 
αξιολόγησης των προγραμμάτων, εγκαίρως 
και με συνεκτικό τρόπο, εξασφαλίζοντας 
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συμβάλλει στον διαχωρισμό ή τον 
κοινωνικό αποκλεισμό. Ο κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. [μελλοντικός ΚΚΔ] προβλέπει ότι οι 
κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών θα 
καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο, με 
ορισμένες εξαιρέσεις για τις οποίες 
απαιτείται η θέσπιση ειδικών διατάξεων 
σχετικά με το σκέλος του ΕΚΤ+ στο 
πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης.

παράλληλα ότι αναλαμβάνονται 
συγκεκριμένες δράσεις για την προαγωγή 
της ισότητας των φύλων και των ίσων 
ευκαιριών. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
προωθήσει επίσης τη μετάβαση από τις 
υπηρεσίες της κατ’ οίκον/ιδρυματικής 
φροντίδας στη φροντίδα σε επίπεδο 
οικογένειας και τοπικής κοινότητας, ιδίως 
για εκείνους που αντιμετωπίζουν 
πολλαπλές διακρίσεις. Το ΕΚΤ+ δεν θα 
πρέπει να στηρίζει καμία δράση που 
συμβάλλει στον διαχωρισμό ή τον 
κοινωνικό αποκλεισμό. Ο κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. [μελλοντικός ΚΚΔ] προβλέπει ότι οι 
κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών θα 
καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο, με 
ορισμένες εξαιρέσεις για τις οποίες 
απαιτείται η θέσπιση ειδικών διατάξεων 
σχετικά με το σκέλος του ΕΚΤ+ στο 
πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Το ΕΚΤ+ θεσπίζει διατάξεις για 
την επίτευξη της ελεύθερης κυκλοφορίας 
των εργαζομένων σε μια βάση χωρίς 
διακρίσεις, εξασφαλίζοντας τη στενή 
συνεργασία των κεντρικών υπηρεσιών 
απασχόλησης των κρατών μελών μεταξύ 
τους και με την Επιτροπή. Το ευρωπαϊκό 
δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης θα πρέπει 
να προωθήσει την καλύτερη λειτουργία 
των αγορών εργασίας με τη διευκόλυνση 
της διασυνοριακής κινητικότητας των 
εργαζομένων και με μεγαλύτερη διαφάνεια 
των πληροφοριών σχετικά με τις αγορές 
εργασίας. Το πεδίο του ΕΚΤ+ 
περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη και τη 
στήριξη των στοχευμένων προγραμμάτων 
κινητικότητας, με σκοπό την πλήρωση των 
κενών θέσεων όπου εντοπίζονται ελλείψεις 
στην αγορά εργασίας.

(32) Το ΕΚΤ+ θεσπίζει διατάξεις για 
την επίτευξη της ελεύθερης κυκλοφορίας 
των εργαζομένων σε μια βάση χωρίς 
διακρίσεις, εξασφαλίζοντας τη στενή 
συνεργασία των κεντρικών υπηρεσιών 
απασχόλησης των κρατών μελών μεταξύ 
τους και με την Επιτροπή. Το ευρωπαϊκό 
δίκτυο υπηρεσιών 
απασχόλησης (EURES) θα πρέπει να 
προωθήσει την καλύτερη λειτουργία των 
αγορών εργασίας με τη διευκόλυνση της 
διασυνοριακής κινητικότητας των 
εργαζομένων και με μεγαλύτερη διαφάνεια 
των πληροφοριών σχετικά με τις αγορές 
εργασίας. Το πεδίο του ΕΚΤ+ 
περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη και τη 
στήριξη των στοχευμένων προγραμμάτων 
κινητικότητας, με σκοπό την πλήρωση των 
κενών θέσεων όπου εντοπίζονται ελλείψεις 



AD\1168113EL.docx 15/24 PE625.489v02-00

EL

στην αγορά εργασίας.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46) Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η
σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής 
αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της 
Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας 
του Παρισιού, και να εκπληρωθούν οι 
στόχοι αειφόρου ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών, ο παρών κανονισμός
θα συμβάλει στην ενσωμάτωση στις 
ενωσιακές πολιτικές της δράσης για το 
κλίμα και στην επίτευξη συνολικού στόχου 
25% των δαπανών του ενωσιακού 
προϋπολογισμού να υποστηρίζουν 
κλιματικούς στόχους. Σχετικές δράσεις θα 
προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια 
εκπόνησης και εφαρμογής και θα 
επανεξεταστούν στο πλαίσιο της 
ενδιάμεσης αξιολόγησης.

(46) Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία 
της αντιμετώπισης της κλιματικής 
αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της 
Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας 
του Παρισιού και τους στόχους αειφόρου 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το 
Ταμείο θα συμβάλει στην ενσωμάτωση 
της κλιματικής δράσης στις πολιτικές της 
Ένωσης και στην επίτευξη του γενικού
στόχου το 25 % των δαπανών του 
προϋπολογισμού της ΕΕ να προάγει την 
επίτευξη των κλιματικών στόχων κατά 
την περίοδο 2021-2027 του ΠΔΠ και 
ετήσιο στόχο 30 % το συντομότερο 
δυνατόν και το αργότερο μέχρι το 2027. 
Σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν κατά 
τη διάρκεια εκπόνησης και εφαρμογής και 
θα επανεξεταστούν στο πλαίσιο της 
ενδιάμεσης αξιολόγησης.

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του, της 14ης Μαρτίου 2018, σχετικά με το επόμενο 
ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 (2017/2052(INI)), 
ζήτησε να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο έως το 2027 στόχος ύψους 30 % 
για τις δαπάνες του προϋπολογισμού της ΕΕ που στηρίζουν τους στόχους για το κλίμα.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 50 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50a) Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί 
μια χρηστή και δίκαιη οικονομική 
διαχείριση των πόρων του Ταμείου που 
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θα εγγυάται την αξιοποίησή τους με τον 
διαφανέστερο, αποτελεσματικότερο και 
απλούστερο δυνατό τρόπο, μεριμνώντας 
παράλληλα για την ασφάλεια δικαίου και 
την προσβασιμότητα όλων των 
συμμετεχόντων στους εν λόγω πόρους.
Δεδομένου ότι οι δραστηριότητες του 
ΕΚΤ+ ασκούνται υπό επιμερισμένη 
διαχείριση, τα κράτη μέλη καλούνται να 
μην προσθέτουν επί πλέον κανόνες ούτε 
να τους τροποποιούν στην πορεία, διότι 
περιπλέκουν τη χρήση των πόρων για τον 
δικαιούχο και ενδέχεται να προκαλέσουν 
καθυστέρηση στην πληρωμή των 
τιμολογίων.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΚΤ+ αποσκοπεί στην υποστήριξη των 
κρατών μελών για την επίτευξη υψηλών 
επιπέδων απασχόλησης, δίκαιης 
κοινωνικής προστασίας και εκπαιδευμένου 
και ανθεκτικού εργατικού δυναμικού 
έτοιμου για τον μελλοντικό κόσμο 
εργασίας, σύμφωνα με τις αρχές που 
ορίζονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων που διακήρυξαν 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και η Επιτροπή στις 17 Νοεμβρίου 2017.

Το ΕΚΤ+ αποσκοπεί στην υποστήριξη των 
κρατών μελών για την επίτευξη υψηλών 
επιπέδων απασχόλησης, δίκαιης 
κοινωνικής προστασίας και εκπαιδευμένου 
και ανθεκτικού εργατικού δυναμικού 
έτοιμου για τον μελλοντικό κόσμο 
εργασίας, σύμφωνα με τις αρχές που 
ορίζονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων που διακήρυξαν 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και η Επιτροπή στις 17 Νοεμβρίου 2017, 
και, επομένως, αποσκοπεί στην ενίσχυση 
της οικονομικής, κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής στην ΕΕ. Το ΕΚΤ+ 
συμβάλλει επίσης στην εκπλήρωση της 
δέσμευσης της Ένωσης και των κρατών 
μελών της όσον αφορά την επίτευξη των 
στόχων βιώσιμης ανάπτυξης.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΚΤ+ στηρίζει, συμπληρώνει και 
προσθέτει αξία στις πολιτικές των κρατών 
μελών για την εξασφάλιση ίσων 
ευκαιριών, την πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας, τις δίκαιες συνθήκες εργασίας, 
την κοινωνική προστασία και ένταξη 
καθώς και για ένα υψηλό επίπεδο 
προστασίας της υγείας του ανθρώπου.

Το ΕΚΤ+ στηρίζει, συμπληρώνει και 
προσθέτει αξία στις πολιτικές των κρατών 
μελών για την εξασφάλιση ίσων 
ευκαιριών, την πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας, τις δίκαιες συνθήκες εργασίας, 
την κοινωνική προστασία, την εξάλειψη 
της φτώχειας, την κοινωνική ένταξη 
καθώς και για ένα υψηλό επίπεδο 
προστασίας της υγείας του ανθρώπου.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) βελτίωση της πρόσβασης στην 
απασχόληση όλων των ατόμων που 
αναζητούν εργασία, ιδίως των νέων, των 
μακροχρόνια ανέργων και των οικονομικά 
μη ενεργών ατόμων, προώθηση της 
αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής 
οικονομίας·

i) βελτίωση της πρόσβασης στην 
ποιοτική απασχόληση όλων των ατόμων 
που αναζητούν εργασία, ιδίως των νέων, 
των μακροχρόνια ανέργων, των 
οικονομικά μη ενεργών ατόμων και των 
μη προνομιούχων ομάδων, προώθηση της 
απασχόλησης, της αυτοαπασχόλησης και 
της κοινωνικής οικονομίας·

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο vii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vii) προώθηση της ενεργού ένταξης, με 
σκοπό την προώθηση της ισότητας των 
ευκαιριών και της ενεργού συμμετοχής, 
και βελτίωση της απασχολησιμότητας·

vii) προώθηση της ενεργού κοινωνικής 
και οικονομικής ένταξης, με σκοπό την 
προώθηση της ισότητας των ευκαιριών, 
της μη εφαρμογής διακρίσεων και της 
ενεργού συμμετοχής, και βελτίωση της 
απασχολησιμότητας·

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5 Άρθρο 5

Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός

1. Το συνολικό χρηματοδοτικό 
κονδύλιο για το ΕΚΤ+ για την περίοδο 
2021-2027 ανέρχεται σε 101 174 000 000 
ευρώ σε τρέχουσες τιμές.

1. Το συνολικό χρηματοδοτικό 
κονδύλιο για το ΕΚΤ+ για την περίοδο 
2021-2027 ανέρχεται σε 106 781 000 000 
ευρώ σε τιμές 2018 (120 457 000 000 
ευρώ σε τρέχουσες τιμές).

2. Το μέρος του χρηματοδοτικού 
κονδυλίου για το σκέλος του ΕΚΤ+ στο 
πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης 
βάσει του στόχου «Επενδύσεις στην 
απασχόληση και την ανάπτυξη» ανέρχεται 
σε 100 000 000 000 ευρώ σε τρέχουσες
τιμές ή σε 88 646 194 590 ευρώ σε τιμές
2018, εκ των οποίων 200 000 000 ευρώ σε 
τρέχουσες τιμές ή 175 000 000 ευρώ σε 
τιμές 2018 διατίθενται για τη διακρατική 
συνεργασία που υποστηρίζει καινοτόμες 
λύσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 23 
στοιχείο θ) και 400 000 000 ευρώ σε 
τρέχουσες τιμές ή 376 928 934 ευρώ σε 
τιμές του 2018 ως πρόσθετη 
χρηματοδότηση για τις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες που ορίζονται στο άρθρο 349 
της ΣΛΕΕ και τις περιφέρειες του επιπέδου 
NUTS 2 οι οποίες πληρούν τα κριτήρια 
που ορίζονται στο άρθρο 2 του 
πρωτοκόλλου αριθ. 6 της πράξης 
προσχώρησης του 1994.

2. Το μέρος του χρηματοδοτικού 
κονδυλίου για το σκέλος του ΕΚΤ+ στο 
πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης 
βάσει του στόχου «Επενδύσεις στην 
απασχόληση και την ανάπτυξη» ανέρχεται 
σε 105 686 000 000 ευρώ σε τιμές 2018 
(119 222 000 000 ευρώ σε τρέχουσες 
τιμές), εκ των οποίων 200 000 000 ευρώ σε 
τρέχουσες τιμές ή 175 000 000 ευρώ σε 
τιμές 2018 διατίθενται για τη διακρατική 
συνεργασία που υποστηρίζει καινοτόμες 
λύσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 23 
στοιχείο θ) και 400 000 000 ευρώ σε 
τρέχουσες τιμές ή 376 928 934 ευρώ σε 
τιμές του 2018 ως πρόσθετη 
χρηματοδότηση για τις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες που ορίζονται στο άρθρο 349 
της ΣΛΕΕ και τις περιφέρειες του επιπέδου 
NUTS 2 οι οποίες πληρούν τα κριτήρια 
που ορίζονται στο άρθρο 2 του 
πρωτοκόλλου αριθ. 6 της πράξης 
προσχώρησης του 1994.

3. Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς 
για το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική 
Καινοτομία και για το σκέλος Υγεία για 
την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε 
1 174 000 000 ευρώ σε τρέχουσες τιμές.

3. Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς 
για το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική 
Καινοτομία και για το σκέλος Υγεία για 
την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε 1 095 
000 000 σε τιμές του 2018 (1 234 000 000
ευρώ σε τρέχουσες τιμές).

4. Η ενδεικτική κατανομή του ποσού 
που αναφέρεται στην παράγραφο 3 έχει ως 
εξής:

4. Η ενδεικτική κατανομή του ποσού 
που αναφέρεται στην παράγραφο 3 έχει ως 
εξής:

α) 761 000 000 ευρώ για την 
υλοποίηση του σκέλους Απασχόληση και 
Κοινωνική Καινοτομία·

α) 675 000 000 ευρώ σε τιμές 2018 
(761 000 000 ευρώ σε τρέχουσες τιμές) 
για την υλοποίηση του σκέλους 
Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία·

β) 413 000 000 ευρώ για την β) 420 000 000 ευρώ σε τιμές 2018 
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υλοποίηση του σκέλους Υγεία· (473 000 000 ευρώ σε τρέχουσες τιμές) 
για την υλοποίηση του σκέλους Υγεία.

5. Τα ποσά που αναφέρονται στις 
παραγράφους 3 και 4 μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιηθούν για τεχνική και 
διοικητική βοήθεια για την υλοποίηση των 
προγραμμάτων, όπως π.χ. δραστηριότητες 
προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, 
λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, 
συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών 
συστημάτων τεχνολογίας της 
πληροφορίας.

5. Τα ποσά που αναφέρονται στις 
παραγράφους 3 και 4 μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιηθούν για τεχνική και 
διοικητική βοήθεια για την υλοποίηση των 
προγραμμάτων, όπως π.χ. δραστηριότητες 
προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, 
λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, 
συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών 
συστημάτων τεχνολογίας της 
πληροφορίας.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της 13 Σεπτεμβρίου 2018, η 
συμβιβαστική τροπολογία αντικατοπτρίζει την τελευταία κατανομή του ΠΔΠ ανά πρόγραμμα, 
όπως προβλέπεται στο σχέδιο ενδιάμεσης έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του 
Συμβουλίου για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 — θέση του Κοινοβουλίου 
ενόψει συμφωνίας.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη επικεντρώνουν τους 
πόρους του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της 
επιμερισμένης διαχείρισης στις 
παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που προσδιορίζονται στα 
εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων, στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, καθώς 
και στις σχετικές ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις που εγκρίνονται σύμφωνα με το 
άρθρο 121 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ και το 
άρθρο 148 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ, και 
λαμβάνουν υπόψη τις αρχές και τα 
δικαιώματα που ορίζονται στον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Τα κράτη μέλη επικεντρώνουν τους 
πόρους του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της 
επιμερισμένης διαχείρισης στις 
παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που προσδιορίζονται στα 
εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων, στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, καθώς 
και στις σχετικές ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις που εγκρίνονται σύμφωνα με το 
άρθρο 121 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ και το 
άρθρο 148 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ, και 
λαμβάνουν υπόψη τις αρχές και τα 
δικαιώματα που ορίζονται στον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και τους 
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης.

Τροπολογία 24
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη διαθέτουν 
τουλάχιστον το 5,6 % των πόρων του 
ΕΚΤ+ –που αντιπροσωπεύουν 5,9 δισ. 
ευρώ– στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης για την υλοποίηση της 
ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση 
πρόσβαση των παιδιών σε δωρεάν 
υγειονομική περίθαλψη, η δωρεάν 
εκπαίδευση, η δωρεάν παιδική φροντίδα, 
η αξιοπρεπής στέγαση και η κατάλληλη 
διατροφή.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη που έχουν ένα ποσοστό 
νέων ηλικίας 15 έως 29 ετών που 
βρίσκονται εκτός απασχόλησης, 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης πάνω από τον 
μέσο όρο της Ένωσης το 2019, με βάση τα 
στοιχεία της Eurostat, διαθέτουν 
τουλάχιστον το 10 % των πόρων του 
ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης για τα έτη 2021 έως 2025 σε 
στοχευμένες δράσεις και διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις για να στηρίξουν την 
απασχόληση των νέων και τη μετάβαση 
από το σχολείο στην εργασία, την 
επανένταξη στην εκπαίδευση ή την 
κατάρτιση και την εκπαίδευση δεύτερης 
ευκαιρίας, ιδίως στο πλαίσιο της 
εφαρμογής των προγραμμάτων εγγυήσεων 
για τη νεολαία.

Τα κράτη μέλη που έχουν ένα ποσοστό 
νέων ηλικίας 15 έως 29 ετών που 
βρίσκονται εκτός απασχόλησης, 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης πάνω από τον 
μέσο όρο της Ένωσης το 2019, με βάση τα 
στοιχεία της Eurostat, διαθέτουν 
τουλάχιστον το 20 % των πόρων του 
ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης για τα έτη 2021 έως 2025, 
ποσοστό που να αντιπροσωπεύει 
τουλάχιστον έναν διπλασιασμό των 
ποσών που χορηγούνται υπέρ της 
Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των 
Νέων σε σύγκριση με το τρέχον ΠΔΠ και 
τον τρέχοντα προγραμματισμό του 2014-
20201α σε στοχευμένες δράσεις και 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για να 
στηρίξουν την απασχόληση των νέων και 
τη μετάβαση από το σχολείο στην εργασία, 
την επανένταξη στην εκπαίδευση ή την 
κατάρτιση και την εκπαίδευση δεύτερης 
ευκαιρίας, ιδίως στο πλαίσιο της 
εφαρμογής των προγραμμάτων εγγυήσεων 
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για τη νεολαία.

_______________

1α 9 290 εκατ. EUR σε τιμές 2018 (και 
10 479,7 εκατ. EUR σε τρέχουσες τιμές).

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να τροποποιηθούν τα χρηματοδοτικά στοιχεία σε συμφωνία με τα ψηφίσματα του 
ΕΚ της 14ης Μαρτίου και της 30ής Μαΐου σχετικά με το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο, με βάση μια τεχνική κατανομή ανά πρόγραμμα που θα μπορούσε να αποτελέσει 
αντικείμενο μελλοντικών αναπροσαρμογών, με παράλληλο σεβασμό της συνολικής θέσης του 
ΕΚ όπως αυτή εκφράστηκε στα ψηφίσματα αυτά και του συνολικού επιπέδου του 1,3 % του 
ΑΕΕ της ΕΕ-27.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΚΤ+ 
επιχειρησιακά προγράμματα πρέπει να 
δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις αγροτικές 
περιοχές, στις περιοχές σε βιομηχανική 
μετάβαση και στις περιφέρειες που 
πάσχουν από σοβαρά και μόνιμα φυσικά 
ή δημογραφικά μειονεκτήματα, σε 
συμφωνία με το άρθρο 174 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη στηρίζουν δράσεις 
της κοινωνικής καινοτομίας και των 
κοινωνικών πειραματισμών ή ενισχύουν 
τις προσεγγίσεις από τη βάση προς την 
κορυφή βασισμένες σε εταιρικές σχέσεις 
στις οποίες συμμετέχουν δημόσιες αρχές, ο 
ιδιωτικός τομέας και η κοινωνία των 
πολιτών, όπως οι Ομάδες Τοπικής Δράσης 
για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 

1. Τα κράτη μέλη στηρίζουν δράσεις 
της κοινωνικής καινοτομίας και των 
κοινωνικών πειραματισμών ή ενισχύουν 
τις προσεγγίσεις από τη βάση προς την 
κορυφή βασισμένες σε εταιρικές σχέσεις 
στις οποίες συμμετέχουν δημόσιες αρχές, ο 
ιδιωτικός τομέας, κοινωνικοί 
επιχειρηματίες και η κοινωνία των 
πολιτών, όπως οι Ομάδες Τοπικής Δράσης 
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στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων.

για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων, ενώ 
στηρίζουν επίσης θεματικές δράσεις 
εστιασμένες στην αντιμετώπιση των 
αναγκών στοχευμένων ομάδων.
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